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 9ك نيب عارلأ ىع اني انك ام
 جلا ٠ دكه احلا لظو . مهب امي اهات
 ا ىَّح « ارت ماع ينم ِةَدُمِل هتابَح َدْعَب
 , تلودو ةلاباكج ْتَعِيُج

 ”رماثلا اهأَرقو ٠ مّلاعلا تاغ رَظْمُم ىلإ تاياكجلا 0
 , وينه انيابَأ ىلع اًثواص ٍصّصِقلا هذه ىزْفَم لاري الو . ٍناكم لك يف
 . قنس غ0. دم بوس قبح ىلع اًثداص ًااك امك

 وأ رويّطلا وأ راجننألا ءاممأ ضْمَب تاباكجلا ل
 « ٍريوصنلا ةلقتحلا اهموسُر نم ُريرَعلا ٌىراقلا اهْيَلَع فرعَببسو , تاناوّيحلا
 , بالا ةَلَجَحلاو قالقألاو ٍلّيألاو قيعلاو بولا هرم كِلذو



 عطروا
 ؟ طيقلا قع َلْوَح رجلا قلي نم
 مثلا ا تالا
 ا اا مايل ما لَّمَحلاَو بن 00 2. دال
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 دس ميس كلل ا و 2

 و ل يك لا ل لاقل يدم رت دال 1ع
 يف لاق مث « اريثك ٍرْمألا ين َركَف وو ا ا ارح لد لع نرخ
 «. بلاعثلا 0 قو رقما



 : اهل لاقو باتل ىلإ اًعِرْسُم َقَلطناو
 .. لويد رعب ةقاشَر َرثكأ نينوكتس ؟ كِلويذ ةدئاف اما

0 0 
 ٍ 2 م ل ا . نإ فلا

 هيي

 0 رب قب ةوكب نأ يت

 ا ير هاك رح اقم

 «. كيت اهب ظِفتحإ « كَِحِبصَن ىلع كل اًركْش



 مّنَعلا يعارو ُبئذلآ

 . ويرش م رم يف شيب ناك بَ انأ ىكحُ
 .مانطألا عبط َدحأَي نَأ _حابص لك يف َِْلع ناكو

 بحب ال اكو . ثم ْنَع دعب لت َقْوَف ىعتل
 . سائلا نع اًديعَب راهّنلا لاوط لَ ُهّنأِل « َلَمَعلا اذه

 : وتل لاق ماَيألا نم مَْي يفو
 ..1 بندا ..! بْندلا : ٌحيِصأَس

 « يَ لكي ءاج اي انأ انا هَ نع

 نك اوعرسُي نأ السم
 «! ّبْنَذلا ..! بئذلا» : حيصي َذَحَأ اذكهو 3 556 ا

 « ٌةدجاو رك ملك مهل هجري هَل « لِ اولَصو امنع
 ُندَرَأ دق .. بْن يأ كانه َسْنل» : مهل لاق لب
 «. ْمُكْلِزانَم ىلإ اودوع . حازيلا

 « ٍتاَرَم ثالن َةيِلِثمتلا هذه داعأو
 ري رو ريك جدام 2

 1 ىلإ



 ! ُهَمَتَع لُكأَل التف بنا لبق «مْوَب تاذو
 : يَّصلا حاصف
 «. بْنَدلا .. بْنَدلا ..! َةَدْجَنلا :.! ةَدْجّنلا»
 : اولاق َساّنلا ّنِكل

 جات ك ياكّذلا نو ْحَرْمَي يَّصلا نأ فرت شن
 «. هما وله ِهْبَلِإ بَهَذَن نأ اذإ ٠ فارخلا

 « وي اوبهَي مل
 . عقلا فارع لم الا ل

 : ىزغملا

 سانا ُهََدَصُي نآف « ٍرَطَح يف هنأ ذك ىعّذا نم



 يعَدُملا ٌرِفاسْمل

 هل قي مل ٍةديعب ٍةدَلب َلِإ هَ راس « ٍةَرَم تاذ
 . ماع اهيف ىضقو ٠ اهيل بمد ذأ

 و

 سلا ىلإ هددت َذَخَأ « ِهتَيرَق ىلإ داع امدنعو
 . عاطل رب بلا كلي نع

 2 قوت نود انْيَلِإ ث امل» : عيمجلا لاَ

 مادو كي رع

 ْةَدْلَلا َكْلَي تناك اذإ « انه ىلإ تدع اذامل» : ةولأس مل 2 ١ فار 1 7 3

 «؟ ّدَحلا اذه ىلإ َكِنَبَجْعا ْدَف



 «. اهب يباجعإ ْمُكِلإ َلهنأِل تالغ» : لجَرلا لاق 1
 : لوقب قلطنا لب « ٍثيدَحلا ٍنَع قوتي مل

 .يلاعلا رْثتلا ةضاير امج لالا ب « بلا كلب يف
 رشا سن انذَرَأ « مْرَي تاذو
 . ويح ىصفأ ذِي دجاو لك دَحأف . نيرخآلا
 . ةرئافلا يه ِنَرْفَق تناكو

 . يلاعلا ٍرمقلا ةّضاير ُدبجُب نم لَن يّ
 .٠ يقفتو يرن ىدم مكرخأ] ةلاه يسم تك مكن دل
 .: كلاجُتلا ُدَحَأ لاقف
 تب انأ كنك . كرف ىَرِل ٍرمَسلا نار لالا
 «. انمامَأ ّنآلا قا .. ايه . كو رفتو كيردق ىذم انه ال

 . مالكلا ِنَع َلْجَرلا فك ٠ انهو

 : ىزغملا

 . يعّدُملا تاءاعّدا ٌةَقيقَح رهظَت ام َناَعْرَس



 ُبارغلاو بَل
 : ويقتل لاقف « نب عطب ُدَوْسَأ باغ َدَجَ
 « ٍرَّشلا وله "ني نْضُغ ىلإ اهب ٌريطأس»
 ) اهلك كانهو

 « :بارغلا دهاشف ٠ بعت مو 2002 1
 . اهب َروفَي نأ دارآف « راقنم يف نجلا ةعطق ىارو 0 0

 قا
 يف ٌركَفُيَوْهو « ٍةَرَجّشلا را هل اكل
 . نجلا ٍةعطِق ىلع اهب ِلوَتْسَي ٍةليح
 : بارغلل لاق اًريخأو
 | ”بارثلا اهبأ كَلُكَش َلَمْجَأ ام»
 , َكِلْكَش لامَج يف َكُدبِرْعَت ناك اذإف

 «. رولا ىلع اكلم كنب لعْجَ نأ دي ال



 هروب نجلا ةعطَ تتسم ىتح « همه بالا حت نإ امد
 دعينا نتتلا اهلواسف « ضرألا ىلع 'تَعَقَوو « وِراَقِْم

 دبي وهو ٠ باكل بََّلا لاق

 « رويل اًكِلَم نوكت نأ نِكْمْبا
 هل ل ل لح رشا نعش
 « ريكذتلا ريت ال كلن كرما نم نكلو

 1 ا 0 1 دحلا الرع حي 40-5

1 

 اقر

 را

 , ةَداعَس حيدملا اذهب بارْغلا التم

 « رويطلا ِكِلَمم ب قلي نأ اًريثك هَرَسو
 : لاقو ُهَمَق حق ام َناَعْرَسو
 ن1 كووقلا ”عيطتسأ .. اًعبط»

18 
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 © اطقلا قّدَغ لوح سرَجلا قلعي نم
 زانملا ٍدَحأ يف ٍنارْبِفلا نم ٌةعامج تّشضاع

 أي بك طق ويشن ٍلرْنملا يف شيعي ناكو 8-2 7-0 هه 5 2 00
 9 001 2 9 0 .٠

 . ٍنارْثفلا َكْلَب نم اًدحاو ِمْوَي لك يف

 : ضني اهضْمَب نارثفلا تاق
 + اًميمَج عقلا انلكأ اَلِإَو « اذهل اًدَح مَصَن نأ بجي

 2 م3

 ٌروجَع راف لاق

 . لقت نأ بجي ام فرط انأ»

 .طقلا قل لوح سرج يلب اند موقب اذأ بح
 تتفهم طقلا برها املك "رجلا انيس

 (. بفوخ نود جورخلا دواعن « لحري امثيحو 0 0 عموم

 : اًعيمَج ُناَرِْفلا تلا

 حارتقالا 0 د ٌّس ةمكحلا نما

 «. طقلا قّدَع لوح اًسَرَج قلعنلف



 7 ل ل

 ؟ طقلا قع لْوَح سرَجلا عضّوب موق اّنِم نّم»
 «. ةَمهُملا وذهب مايقلا ”عيطَتْسُأ ال « ٌروجَع انأ

5 
 : ىرخأ نارئف تلاقو

 «. كليم ٌرئاجَع نحتو»

 ' كلاش هفضل تارا نأ
 را موق هيل

 ل ا يس
 سرجلا قلعيل نارئفلا نم يا مدقتي مل « ةياهنلا يثو

 . ارق مْوَي لك يف اهم َلُكَأَ اطقلا ٌرمَتْساَو عالعا ةرالفللا 005 2 ف0. همم

 : ىزغملا

 اناس كلا نيم نكلر« عت كيتا نب

 ان



 اذلث

 : اهل لاقف « (ةيقارع َةَّرَوإ) ةمت بارغ دهاش 7 3
 قول نوكي نأ ىتمتا مك ! كلكش لما اما 1 522000 هس سس
1 

 (. دوس ١ يِنْوَل بِحأ تمل . كنول لثم

 . ءاملا نم ٌجُرْحَت ال همّ نأ بارغلا ظّحالو 37 00
 : هِسْفَنِل لاقف

 امدِْع دو ل ُهّنِكل . ءاملا يف سفن رمغف عرشأو
 . هنم جر

 هس اذإ . رمألا ين ريكذتلا دواعألف» : هسفَتِل لاف م 1 0 00 5 كك
 3 ضيا ِنْوَللا ىلإ ّوَحَتَأ دف ء مئاد وحن ىلَع ءاملا يل



 راك ف رد لا للك. املا سطس نك

 « ماعَط "نع انجاب ةلانُهو انه َريطَي نأ
2 1 

 1ك انش مناد ب ناكر

 5 0. 1 2 ٠ع و 2 طمعا

 َِيعاطِتْسا يف نكي ْمَلو « َكَّمَّسلا ْبِحُب نكي مل هّنكل
 طا كال كو هان كال

 كرس الا د د نأ

 . ادب هنو يعي ملو «٠ اريثك ُهَئاَح لْطت ْمَل كِلذِل

 : ىزغملا

 . نيوتآلا يلف لياح نأ لق ادرك
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 ”لمحلاو نذل

 اما

 . لاحلا يف ُهْمجاهي مل ُهَّنِكل
 « لمحل ليف لوقت بس ىلع ٌثَب انأ لاح

 . ريش بلو ُهَّنِإ الا ُهْنَع لوقي ال ىَح



 ل لا دس ا 0
 « اَرْوَ نآلا كلكآسو .. َلُكآ نأ ”ميطَتسأ انأ يّمكل» نايا ل را
 يا ا

 : ىزغملا «. يضاملا ماعلا يف دعب تدلو دق نكا مل ا ا 00

 َرذعل اًمئاد اوسَّمَتْلا « ّرَّشلا ىلَع اوعبُط ْنَ

 . هرورُش باكتزال

 ) يماعط تلكَ دَقَل كحل : نذدلا لاق

 : ّلّمَحلا لاق

 . كرا رك ميطتسأ ال يّنكل»

 : ُبْنَدلا لاق

 « لوقت امك ُرْمَألا ناك اذإ»
 0 لام كرك ف

 : لّمَحلا لاق
 ارا

0 1 0 
 7 ١ يما نم هعضرا يذلا نبللا الإ

 للا

 رد نأ

 نضل



 ذرخر

 . داس ملام 5

 سرا لع ورم تاذ 1

 ” رك البا ىأَر امَدْنِع « اهلك أَي نأ كِشوُي ناكو
 . هن اًبيرق

 «. رك اًماعط ٍلّيألا اذه يف ُدجأَس» : ُدَسَألا لاق

 ارت
  ةقئاف عسب يربي نأ عاطتنما لبألا َنِكل

 رق ووري كل



 2 يرألا كلي كا نأ لسفلا ناك : لاقف « ِلّيألاب ةلاسْمإلا ميِطَتْسَي ْنل هنأ دَسَألا َدَجَو 2 ١ افهم 8 5 د 4 2ع ل 2 0 ف لو نا

 رار ل «1 ٍدِسَنْرَألا ىلإ ٌدوعأَس»
 2222 2 8 2 ةرعا

 «. ِءِيَش لك تاقفف « ٍريثكلا يف تعيط ينك 2 بلل ك7 كيل لإ داع اندلع هتك

 . اتقتحاو اتَبرَم دق اهَدَجَو
 : ىزغملا 3

 0 1 هسفنل دسالا لاق

 . ليلقلاب ُبَهَذَي دق ريثكلا يف عمطلا

4 



 اد

 اهل نكُي ملف تنبلا امأ . هجولا ميسو يبصلا ناك 0 ل

 . بيص ٍةماسَولا نم

 اهيف ادهاش « ارم لع ناوخألا َرَثَع « مْرَي تاذو
 هم م هدو 2
 . ٍةَرَم لوال امهيهجو

 : هيلخأل لاقو « ةَداعّسلاب يلا الما
 «. ريكي كنِم ّلَمْجَأ انأ .. يتحالَم َّدّشَأ امد م م٠2



 يهو اهْنَع اًديعَب ُهْيمَكَدف « هتْخَأل لولا اذه "قري هيلع

 (! ىنَع دعَتبإم : لوقت

 : يرصلل ل لاف «٠ امهْيب ىرج ام امهدلاو هاش
 يعم عل ا

 2 انَسَح كلكش نوكي نأ يفك ال»

 ل هس كفا رك نإ

 ل ل ل تن امل

 َدْهَجلا تْنَدَبو « اهيل ٌحاَْحَي َْمِل ةتوعملا ِتْمَدَق اذإف

 . سائلا لك كبف , شرح نم داعنمإل
0 

 نأ كِل دَْب مهم َسْيَ
 «. كيخأ ٍةَماسَو نع 9



 اان 1 /

0-07 

 جلاجل

 ابهَذ ضي يلا ُهطَبلآ
 « ٍزوجتعلا هَِجْوَرو « نِمُم ٍلُجَرِل ناك

 .. اهريغ ضني نع فيَ الك اهنا
 /بمدلا

 « بهذ َةَضْيَب ضيبت تناك ٠ مْوَي لك يف م يه 20 9
 0 ل

 « زوجعلا هتجوزو « نيسملا لجرلا اهذخايف

 . ولاملا ّنِم ريبك غلمب اهناعيبيو
1 . 0 0 5 318 1 3 ! 

 . كيرلا يف ِنابْعْرَي « امهلام دادْزا املك « اناك نكلو



1: 

 ( ةيووَبلا ةببهذلا ةضييلا اريح اذكهو 598 8

 را اناك يدّلا املا اريبخو

 ( يم ل ا ل
000 

 اب اهنا دب الف

 "ام دل زك ع

 «. ةدجاو ةعْفد لاملا نم ريبك رد وقت اذكهو
 . اهلخاد يف بهذ يأ ادجَب ْمَل امُهّنِكل « َهّطَبلا احّبَدو

 لم ةيداع ٌةَّطَب « اهحْبَذ َدْمَب « امُهَنُطَب ادَجَو دق

 ! بلا يع
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 ٍلُجلا اذه ىلإ يرظْنا» : سْمشلِ اوي حبلا تاق

 «. كلذ تأ نيم امي عرب , هيطنم ملح ىلع

 37 5 يكل 4 داك 0-0 000

 . هفطعم علخ ىلع لجرلا لوحَتل فصعت حبرلا تذخاو

 ٍتدتشا امّلُك « ناك َلُجَزلا َنِكل « ٍةّوقو صُنع يف اتّبَمو
0-0 

 و1 تح لرح هاش تطعم كيسي ١ كرا



 : و و 1 تلاق

 )0 ةفطعم ٌمَلْحَي َلْجّرلا ا تزف عَ

 : حبرلا ِتيلاق اًريخأ

 «. هلع وفخم عر 'عيطتسأ ال . ةلواحُملا ٍنَع ف كأس»
7 ٠ 

 . ةلواحملا سْمّشلا ٍتأَدَب ٍذئَدْنِ

 2 ةئفاد ٌةَكداه اهتعِشَأ تا

 « ةرارتلاب جلا سَحأ ام ارو
45 



 « ةريثك ٌراجْسَأ ومْنَت ْثْيَح « لت ِةَمِق ىلإ ُلْجَرلا َبَهَذ

 : راجشألل لاقو

 «؟ لي ةرجش ذخأب يل نيِحَمْسَت لَه

48 



 قب طق يف دحَأو « ثلا ىلإ داع نأ ثيم : ضني اهني راجشألا كلت
 : ٌراجمألا تلاَق . راجْشألا ٍ ان م يق ار ١ 8 00 1 6 عملا ا

 ٍورْمَّصلا ٍةَرَجّشلا ذأ ُهَل انْحَمَس ْدَق نكت ْمَلْوَلا ١) ١ ايش كلذ دعبا اي بلطي نلو نع كونيو اهذخاب 5 ١ . اًنيِش كلذ َدَعَب اًنِم بلطي اع دِعَتْيَي و اهذخايس 0 1 0
 «. اًعيمَج انَعطْقَيو َدوعي نأ عاطتسا امل را ا فا نم تملا

 . هَل اضم اهني َدعأ ْتْبَح
 دج َرَعَأَت نق ناك ثقولا نِكل “60

 هطبرتلا ىلع ةلرجُيدَق ٍرَّصلا يف كطيرفت



 نانويلا دالي يف شاع يذلا . بمب قايَح ْنَع َليلقلا اِّإ فعن ال
 آم يف رك سواّسلا ِرَقلا لالخ
 2 . داليملا بق 014 هس تامو

 َهوَشُم ناك ُهّنِإ لاقيو . هدب ُهَرَرَح اَدْبَع ناك ُهنأ م2 هه

 . ءاكذلا َديِدَش ناك ُهّنِكَل « ةقلخلا

 « سارث ةنيدَم يف َدِلُو هلأ حِجاّرلاو . داليملا

 نك يلو خأ

 ٍفحتم تاضورُتَم َنْسِض
 01 لاتسكا انه نركي دقو. انور ل



2 
 56,165 740 ثيةطأع

 اناولأ لانتك ت انكر ؟.. نمرثكلا نآلا ةلاظنا دك ةلياس ب
 : نم اهب صاخا ناّيبلا بلطا - راّمعألا فلَّتخ ٌبِسانت تاعوضوللا نش

 توتيحب  للكَصلا ضاير ةعاس - نانبل ةببككم
2006 


